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Lubuski Lider Biznesu
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Konferencja-Kick-Off Projektu DEPLINNO

Wspieranie transgranicznej, niemiecko-polskiej sieci małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)
z wydziałami uczelni i naukowymi jednostkami uniwersyteckimi celem zorientowanego rynkowo 

rozwiązywania indywidualnych problemów INNOwacyjnych

07 maja 2010, godz. 10:00-15:00 
Forst (Lausitz), Heinrich-Heine-Straße 1 (Urząd Starostwa Powiatowego, Sala C.1.08)

Szanowni Państwo,
Szanowni Przedsiębiorcy,

współpraca pomiędzy Szkołami Wyższymi i Gospodarką na terenie Województwa Lubuskiego  
i Landu Brandenburgii oferuje potężny potencjał co do transferu innowacji i wiedzy. Z jednej strony 
uniwersytety jako miejsca badań, starają się o polepszenie swojej konkurencyjności na szczeblu 
międzynarodowym i federalnym a z drugiej strony również przedsiębiorcy wynoszą korzyści  
z kooperacji i wsparcia Szkół Wyższych, jeśli chodzi o konkretne rozwiązywanie problemów 
wewnętrzno-firmowych oraz pomoc we wdrażaniu rozwiązań naukowych w codzienną praktykę.

• Jak może zostać polepszona wymiana pomysłów, wyników badawczo-naukowych czy usług 
pomiędzy Szkołami Wyższymi a Państwem, jako przedsiębiorcami regionu, jak również 
transgranicznie?

• Gdzie otrzymacie Państwo jako przedsiębiorcy pomoc, jeśli chodzi o wsparcie planowanych  
przedsięwzięć dotyczących rozwiązań innowacyjnych?

• Jak jednostki publiczne mogą wesprzeć obustronne korzyści wynikające ze współpracy pomiędzy 
gospodarką a nauką, w szczególności Was przedsiębiorców?

Te i wiele innych pytań zostanie omówione i przedyskutowane w ramach konferencji Kick-off, 
konferencji inaugurującej rozpoczęcie realizacji polsko-niemieckiego Projektu Unii Europejskiej 
zatytułowanego DEPLINNO, którego celem jest indywidualne doradztwo i wsparcie przedsiębiorców 
w poszukiwaniu i wdrażaniu rozwiązań innowacyjnych. 

Niniejszym serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w Konferencji Kick-Off, na której 
chcielibyśmy Państwa, w dniu 07 maja 2010 r. serdecznie powitać. Potwierdzenie udziału oraz 
program konferencji znajdziecie Państwo w załączeniu oraz na stronie www.ziph.pl w rubryce 
„Aktualności” lub www.deplinno.com w rubryce „Kick-off-Konferencja”

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie)

- Brandenburgia 2007-2013 w ramach  „Europejskiej Współpracy Terytorialnej”  
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Startuje II edycja 
Lubuskiego Lidera Biznesu

Zarządzanie 
Własnością 

Intelektualną
– relacja 

z konferencji

Na styku biznesu i kultury
– Jazz Club „Pod Filarami”

Z ogromną satysfakcją pragnę Państwa 
poinformować, że z dniem 19 kwietnia 

br. zainaugurował swą działalność Lubuski 
Arbitrażowy Sąd Gospodarczy. Prezesem 
LASG wybrany został mecenas Marek Gó-
recki. Sąd swoją siedzibę będzie miał w obu 
stolicach naszego województwa, tak, aby 
zapewnić Państwu jak najszerszy dostęp do 
tego narzędzia rozstrzygania sporów. Nasza 
Izba planuje w najbliższym czasie zorgani-
zować spotkania informacyjne dla przed-
siębiorców na temat zasad funkcjonowania 
sądów arbitrażowych. 

W kwietniu wystartowała druga edycja 
„Lubuskiego Lidera Biznesu”. Rywalizacja, 
podobnie jak w ubiegłym roku, toczyć się 

będzie w czterech kategoriach. Zachęcam 
Państwa do włączenia się w naszą inicja-
tywę. Przedsiębiorstwa zainteresowane 
udziałem w naszym konkursie mogą przysy-
łać zgłoszenia do 30 czerwca br. Uroczyste 
wręczenie nagród odbędzie się w paździer-
niku br. w Gorzowie Wielkopolskim. 

W bieżącym numerze prezentujemy 
Państwu „garść” informacji o wydarzeniach 
gospodarczych, które miały miejsce w mi-
nionym miesiącu. Zapraszam do zapozna-
nia się z memorandum w sprawie opcji, 
wystosowanym przez przedsiębiorców  
i parlamentarzystów naszego województwa 
oraz stanowiskiem Izby zaprezentowanym 
w Słubicach podczas debaty na temat po-

łączeń transgranicznych pomiędzy Polską  
i Niemcami.

Zapraszam do lektury.
Z poważaniem

Krzysztof Kononowicz, Wiceprezes ZIPH

Szanowni PaństwoProgram Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie)

- Brandenburgia 2007-2013 w ramach  „Europejskiej Współpracy Terytorialnej”  
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• 15 marca br. na Uniwersytecie Zielo-
nogórskim podpisano porozumienia  
o współpracy pomiędzy Stowarzysze-
niem Lubuski Klaster Metalowy w Go-
rzowie Wlkp. a zielonogórską uczelnią. 
Zakłada ono wspieranie i stymulowanie 
przedsiębiorczości innowacyjnej oraz 
promowanie szeroko rozumianej branży 
metalowej. Współpraca będzie polegała 
między innymi na organizacji przedsię-
wzięć dotyczących innowacji i przed-
siębiorczości, realizowaniu wspólnych 
projektów oraz wspieraniu rozwoju 
przedsiębiorczości akademickiej wśród 
pracowników i studentów. W ramach projektu pt. „Sieć biz-

nesowa Brandenburgia-Polska”. 
Polscy przedsiębiorcy mogą 

skorzystać z obszernego pakietu usług, m.in.  
z pakietu start-up, ukierunkowanego doradz-
twa czy z sieci kontaktów do partnerów i eks-
pertów.

Oferta skierowana jest do sektora małych 
i średnich firm o obrotach do ok. 50 mln euro 
rocznie, także do niemieckich, które chciały-
by zainwestować w Polsce. - Naszym celem 
jest wspieranie firm z obu krajów w przed-
sięwzięciach transgranicznych. Dysponujemy 
siecią ekspertów i partnerów w Polsce oraz  
w Niemczech – mówi dyrektor biura Micha-
ela Zielińska. 

Przedsiębiorcy lokujący swoje inwesty-
cje w Brandenburgii mogą liczyć na obniże-
nie podatków, dopłaty do nowo tworzonych 
miejsc pracy, a także kredyty dofinansowy-
wane przez rząd.

W ramach projektu przedsiębiorstwa 
mogą skorzystać z bezpłatnego doradztwa 
obejmującego 20 godzin roboczych na każ-

dą firmę. W ramach zajęć dokonywana jest 
analiza rozwoju i struktury rynku względem 
regionu, grup produktów, typu klientów, 
analiza konkurencji, ocena wykonalności 
przedsięwzięcia, pomoc w wyszukiwaniu 
partnerów, pośrednictwo w nawiązywaniu 
kontaktów i tłumaczenie spotkań. 

Z oferty mogą skorzystać również lubu-
scy przedsiębiorcy. Zachodnia Izba Przemy-
słowo-Handlowa organizuje w naszym woje-
wództwie dwa spotkania z przedstawicielami 
sieci. Pierwsze z nich odbędzie się 11 maja 
w Zielonej Górze, a drugie, dzień poźniej  
w Gorzowie Wielkopolskim. 

Firmy zainteresowane udziałem w spo-
tkaniu mogą zgłaszać swój akces pod nu-
merem telefonu (95) 739-03-11 lub za po-
średnictwem poczty internetowej na adres: 
t.molski@ziph.pl

Jarosław Libelt

Spotkania dla przedsiębiorców

Wsparcie dla lubuskich MSP
Władze Landu Brandenburgii chcą ściągać do Niemiec inwestorów z 
Polski. W Warszawie powstało specjalne biuro informacyjne otwo-
rzone przez Brandenburskie Ministerstwo Gospodarki wraz z nie-
mieckimi Kasami Oszczędnościowymi (Sparkasse).

Celem imprezy jest wyjście naprzeciw 
społecznym oczekiwaniom w zakresie 
informacji o dostępnych programach 

unijnych i zasadach ubiegania sie o dofinan-
sowanie różnego rodzaju projektów.

Targom będą towarzyszyć szkolenia  
i warsztaty z zakresu pomocy dla początkują-
cych przedsiębiorców, dotacji dla firm, dotacji 
na ochronę środowiska i innowacje, a także 

Fundusze europejskie

Targi w Gorzowie

tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw na 
terenach wiejskich. Ponadto będzie można 
skorzystać z praktycznych wskazówek doty-
czących zasad wypełniania wniosków w ra-
mach Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz zdobyć informacje na temat dostępnych 
środków na realizacje działań o charakterze 
transgranicznym.

(TM)

W dniach 8–9 maja 2010 r. w Gorzowie Wielkopolskim odbędzie się 
druga edycja Targów Funduszy Europejskich. Patronat na imprezą 
organizowaną przez Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. objął Marszałek 
Województwa Lubuskiego.

• 30 marca br. Radni Województwa Lu-
buskiego wyrazili zgodę na utworzenie  
„Lubuskiego Parku Przemysłowo-Tech-
nologicznego” Spółka z o.o. z siedzibą  
w Zielonej Górze. Wspólnikami są: Miasto 
Zielona Góra, Uniwersytet Zielonogórski, 
Gmina Zielona Góra  i Kostrzyńsko-Słu-
bicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. 
w Kostrzynie nad Odrą. Utworzenie par-
ku przyczynić się ma do rozwoju przed-
siębiorczości w zaawansowanych tech-
nologiach oraz przyciągnięcia poważnych 
inwestorów polskich i zagranicznych  
w branżach high-tech.

• 8 kwietnia br. w Łagowie Lubuskim odby-
ła się konferencja pod hasłem „Lubuskie 
jako lider w wykorzystywaniu środków 
unijnych a aktywność gospodarcza lu-
buskich przedsiębiorstw”. Konferencja 
adresowana była do samorządowców 
i przedsiębiorców działających w Ko-
strzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie 
Ekonomicznej.

 • 8 kwietnia br. w Gorzowie Wlkp. odbyło 
się posiedzenie Prezydium Zachodniej 
Izby Przemysłowo-Handlowej. Głównym 
tematem spotkania władz Izby były przy-
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Celem konkursu jest promocja najlep-
szych firm, których osiągnięcia mogą 
stanowić wzór do naśladowania oraz 

kształtowanie pozytywnego wizerunku go-
spodarczego województwa. Patronat nad 
konkursem objął Marszałek Województwa 
Lubuskiego.

W rywalizacji o tytuł „Lubuskiego Lidera 
Biznesu” mogą wziąć udział firmy zarejestro-
wane na terenie województwa lubuskiego, 
które mają tu swoją siedzibę oraz prowadzą 
działalność gospodarczą przynajmniej przez 
dwa i nie posiadają zaległości wobec organów 
skarbowych i ZUS.

12 kwietnia w Ratuszu Miejskim w Zie-
lonej Górze odbyło się pierwsze posiedzenie 
kapituły tegorocznej edycji. Wzięli w nim 
udział przedstawiciele organizacji okołobizne-
sowych, urzędu marszałkowskiego i obu stolic 
województwa. 

Podobnie jak w ubiegłym roku konkurs 
obejmuje cztery kategorie przedsiębiorstw 
wśród których wyłonieni zostaną zwycięzcy:
• przedsiębiorstwa mikro (zatrudniające do 9 

pracowników)

• przedsiębiorstwa małe (zatrudniające od 10 
do 49 pracowników)

• przedsiębiorstwa średnie (zatrudniające od 
50 do 249 pracowników)

• przedsiębiorstwa duże (zatrudniające od 250 
pracowników)

Zwycięzcom konkursu w poszczególnych 
kategoriach przyznane zostaną  statuetki „Lu-
buskiego Lidera Biznesu” na lata 2010/2011. 
Wyróżnione firmy będą miały prawo przez 
okres jednego roku od chwili wręczenia na-
gród do wykorzystywania loga Konkursu wraz 
z tytułem. Jednocześnie loga firm, które otrzy-
mają statuetki „Lubuskiego Lidera Biznesu” 
zostaną zamieszczone na stronach interneto-
wych Urzędu Marszałkowskiego, Wojewody 
Lubuskiego, Agencji Rozwoju Regionalnego  
i Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 czerwca 
br. Dokumenty zgłoszeniowe do pobrania znaj-
dują się na stronie internetowej www.ziph.pl 
w zakładce „Lubuski Lider Biznesu”. Uroczysta 
Gala, podczas której poznamy wyniki II edycji 
odbędzie się na początku października 2010r. 
w Gorzowie Wielkopolskim.

Tomasz Molski

Lubuski Lider Biznesu

15 kwietnia br. ruszył nabór do II edycji konkursu dla przedsiębiorstw 
naszego województwa pod nazwą „Lubuski Lider Biznesu”. Organiza-
torem przedsięwzięcia jest Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa.

Wystartowała
II edycja konkursu

Przyjmowanie zgłoszeń:
Biuro w Gorzowie Wlkp.

ul. Nowa 5, 66-400 Gorzów Wielkopolski , tel. (95) 73-90-311, fax. (95) 73-90-312

Biuro w Zielonej Górze
ul. Mariacka 2, 65-908 Zielona Góra, tel./fax. (68) 324 14 70

gotowania do Walnego Zgromadzenia 
Członków ZIPH, które planowane jest na 
koniec maja br.  

• 13 kwietnia br. w siedzibie ZIPH odbyło 
się spotkanie dyrektora Izby Stanisława 
Owczarka z przedstawicielami Północnej 
Izby Gospodarczej ze Szczecina. Tematem 
rozmów była wspólna realizacja projektu 
„Podnoszenie kwalifikacji pracowników 
drogą do sukcesu firmy”. Działanie reali-
zowane będzie na terenie województwa 
lubuskiego.

• 19 kwietnia br. w sali Sejmiku Wojewódz-
twa Lubuskiego w Zielonej Górze odbyła 
się uroczysta inauguracja działalności Lu-
buskiego Arbitrażowego Sądu Gospodar-
czego. Inicjatorem powołania LASG jest 
Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlo-
wa. LASG ma za zadanie udostępnienie 
lubuskim przedsiębiorcom możliwości 
do rozstrzygania sporów gospodarczych 
w drodze postępowania polubownego  
i pojednawczego. W maju br. planowa-
na jest konferencja na temat możliwości 
skorzystania z usług sądu.

• 29 kwietnia w siedzibie ZIPH w Gorzo-
wie Wielkopolskim odbędzie się posie-
dzenie Rady Izby poświęcone przygo-
towaniom do Walnego Zgromadzenia 
Członków ZIPH.

• 1 czerwca br. w Warszawie odbędzie 
się I Forum Alternatywnych Źródeł 
Energii – Szanse i Bariery. Głównymi 
tematami konferencji będą kierunki 
rozwoju odnawialnych źródeł ener-
gii  w Polsce. Patronat nad konferen-
cją objęła Krajowa Izba Gospodarcza. 
Szczegółowe informacje na temat tego 
wydarzenia znajdą Państwo na stronie:  
www.roadshowpolska.pl.
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Spotkanie było kolejnym z cyklu or-
ganizowanym w ramach Projektu 
MORO - „Przedsięwzięcia modelowe 

ładu przestrzennego”. To program badaw-
czy Federalnego Ministerstwa Transportu, 
Budownictwa i Urbanizacji Niemiec realizo-
wany w ścisłej współpracy z Ministerstwem 
Infrastruktury RP. Projekt MORO zajmuje się 
znalezieniem możliwości polepszenia trans-
granicznego ruchu kolejowego w polsko-
niemieckim regionie przygranicznym. 

Idealną formułą byłoby przeniesienie decy-
zyjności na poziom marszałków poszczegól-
nych województw. 

W Słubicach zaprezentowano m.in. naj-
nowszy pomysł Europejskiego Ugrupowania 
Interesów Gospodarczych, którego jednym 
z członków założycieli była ZIPH. W ramach 
projektu 15 dworców po obu stronach Odry, 
najpóźniej do końca 2011 r., będzie miało 
jednakowy system informacji turystycznej. 

spektywie Krzyżem, powiązanie Zielonej Góry 
z Cottbus i Berlinem na miarę XXI wieku, mo-
dernizacja linii CE-59 Szczecin-Kostrzyn-Rze-
pin-Zielona Góra-Wrocław, czyli popularnej 
„Nadodrzanki” oraz rozwiązanie kwestii 
drogowej przeprawy mostowej pomiędzy 
Polską a Niemcami dla ruchu towarowego 
w okolicach Kostrzyna n/Odrą (podobnie  
w regionach Schwedt oraz między Słubicami 
a Eisenhüttenstadt). […] 

[…]Ale mówiąc, że wiele zostało zrobione, 
trzeba dobitnie powiedzieć, że jeszcze więcej 
pozostało do zrobienia. Naszym zdaniem nie 
ma już czasu na czekanie. Bezpośrednie po-
łączenie Berlin-Gorzów powinno zostać uru-
chomione jak najszybciej. Trzeba skończyć  
z sektorowymi klapkami na oczach, przestać 
liczyć czas w dziesięcioleciach, spychać winę 
zawsze na innych. Potrzebne są jasne poli-
tyczne decyzje i kompetentna realizacja na 
wszystkich szczeblach i we wszystkich sek-
torowych dziedzinach od planowania prze-
strzennego po współdziałanie zamawiają-
cych połączenia i przewoźników kolejowych. 
Urzędy regulacji kolejnictwa EBA i UTK muszą 
być jak najwcześniej włączane we wspólne 
ustalenia i uzgodnienia. 

Za rok otwarty będzie rynek pracy po-
między Niemcami i Polską. Dla rozwoju 
regionu między Wartą, Notecią a Sprewą  
z Odrą w środku, ważne jest np. żeby dzięki 
sprawnemu połączeniu kolejowemu studen-
ci z Gorzowa mogli dojechać na praktykę do 
Sony w Berlinie, pasażerowie na loty do Ame-
ryki i Chin nie musieli jechać samochodem na 
lotnisko Berlin-Brandenburg-International. 
Internacjonalizacja małych i średnich przed-
siębiorstw wymaga ich wzmocnienia w za-
kresie marketingu, zarządzania i stosowania 
najnowszych technologii – dlaczego niemiec-
cy pracownicy mają być tylko w Warszawie, 
Poznaniu i na stacjach paliw w Osinowie czy 
Gubinku. Dla gorzowskich szkół wyższych nie 
będzie korzystniejszej internacjonalizacji niż 
współpraca z berlińskimi profesorami i do-
centami, którzy jak mówią statystyki najczę-
ściej i tak nie mają samochodu i poruszają się 
publicznymi środkami komunikacji. Innymi 
słowy niezwłoczne działanie jest konieczne, 
żeby wykorzystać potencjał rynku pracy, in-
nowacji, współpracy gospodarki i nauki oraz 
turystyki. Region Lubuskiego oraz Berlina  
i Brandenburgii będzie najlepszym przykła-
dem, czy relacje metropolii z jej otoczeniem 
będą służyć rozwojowi wszystkich, czy wysy-
saniu potencjału i wzmacnianiu się silnych 
kosztem słabszych.

Tomasz Molski

Polsko-niemieckie połączenia transgraniczne

Potrzebne decyzje
Wzmacnianie regionów miejskich i metropolitarnych na pograniczu 
polsko-niemieckim poprzez polepszenie ich wzajemnej dostępności 
transportowej – to temat przewodni konferencji, która odbyła się  
23 marca 2010r. w Słubicach.

Na początku br. roku odbyły się pierw-
sze rozmowy ekspertów z udziałem przed-
stawicieli samorządów przygranicznych 
województw i krajów związkowych oraz 
przedstawicieli polskich i niemieckich przed-
siębiorstw kolejowych. Podczas konferencji 
odbyła się dyskusja przedstawicieli świata 
politycznego, gospodarczego i samorządo-
wego z przedstawicielami stowarzyszeń po-
zarządowych.

Na niwie kolejowej jest jeszcze wiele do 
zrobienia. W Lubuskiem wciąż nie ma szyno-
busów, które spełniają wymogi certyfikacyj-
ne niemieckiej kolei. Zdaniem specjalistów 
najważniejsza kwestią są zmiany w polskim 
prawie. Teraz przewozy transgraniczne może 
organizować jedynie minister infrastruktury. 

W dyskusji głos zabrali przedstawiciele 
Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej. 
Poniżej prezentujemy Państwu wybrane 
fragmenty wystąpienia dyrektora ZIPH Sta-
nisława Owczarka.

- […] Jedną z kluczowych spraw dla rozwo-
ju wymiany gospodarczej w obszarze Bran-
denburgii i Województwa Lubuskiego jest 
poprawa jakości najważniejszych transgra-
nicznych odcinków sieci transportowych po-
między głównymi ośrodkami obu regionów. 
Nie da się budować powiązań gospodarczych 
bez sprawnych połączeń komunikacyjnych. 
Niezbędne jest: zapewnienie bezpośredniego 
połączenia kolejowego pomiędzy Berlinem  
i Gorzowem Wielkopolskim, a dalszej per-

W Lubuskiem wciąż nie ma szynobusów, które spełniają wymogi certyfikacyjne niemieckiej kolei.
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Opcje walutowe, to ryzykowne i skom-
plikowane instrumenty finansowe, 
wymyślone przez banki w celu za-

bezpieczenia kursu walutowego przed ryzy-
kiem dla przedsiębiorstw. Ta idea okazała się 
w praktyce nierealna, bowiem tylko banki na 
danych opcjach zarobiły, a przedsiębiorstwa 
zamiast zabezpieczyć się przed ryzykiem kur-
sowym, poniosły straty niejednokrotnie prze-
wyższające aktywa firmy. 

29 marca w Ratuszu Miejskim w Między-
rzeczu odbyła się konferencja z udziałem lu-
buskich przedsiębiorców, parlamentarzystów, 
prawników oraz specjalistów rynku finanso-
wego dotycząca problemu opcji walutowych. 
Organizatorem spotkania był Marszałek Lubu-
skiego Sejmiku Gospodarczego Władysław Ko-
marnicki. Za cel konferencji obrano wspólne 
wypracowanie propozycji zmian do projektów 
ustaw o numerach 1927 i 1928 zajmujących 
się tą problematyką. Spotkanie było kontynu-
acją działań zapoczątkowanych w ubiegłym 
roku przez Zachodnią Izbę Przemysłowo-
Handlową.

Uczestnicy opracowali katalog propozycji, 
który zostanie przedstawiony władzom rzą-
dowym w postaci memorandum. W dyskusji 
udział wzięli lubuscy przedsiębiorcy, parla-
mentarzyści, prawnicy oraz specjaliści rynku 
finansowego.

Poniżej prezentujemy Państwu treść 
memorandum przyjętego przez uczestników 
podczas spotkania w Międzyrzeczu.

„W latach 2007-2008 wielu przedsiębior-
ców skorzystało z oferowanych przez banki 
opcji walutowych. W założeniu miały one 
chronić przedsiębiorców przed skutkami wa-
hań kursów walut. W praktyce dla wielu z nich 
okazały się być pułapką prowadzącą w najlep-
szym wypadku do problemów finansowych 
uniemożliwiających prawidłowy rozwój przed-
siębiorstw, lub częściej do upadłości niszczącej  
miejsca pracy oraz przyczyniającej się do po-
gorszenia sytuacji gospodarczej Polski. 

Rozumiejąc powagę sytuacji posłowie 
m.in. skierowali do prac legislacyjnych dwa 
projekty ustaw o numerach 1927 i 1928. Za-
warte w nich założenia m.in. z uwagi na upływ 
czasu i obserwowane nieprawidłowości w po-
stępowaniach sądowych wymagają obecnie 
pewnych zmian. 

Ocena propozycji zawartych w druku sej-
mowym nr 1927.

Szkodliwe dla gospodarki są umowy zło-
żone asymetrycznie czyli określające niższy 
wolumen praw klienta niż  wolumen jego 
zobowiązań (wartość nominalną opcji). Jed-
nakże, problemem są wszystkie walutowe 

instrumenty pochodne, które były oferowane 
klientom jako zabezpieczenie przed ryzykiem 
walutowym, a które ryzyko to zwiększały 
(np.: zobowiązując do dostarczania walut  
w terminie dłuższym niż możliwość przewidy-
wania wpływów z działalności gospodarczej 
lub zobowiązania do dostarczania waluty  
w nominale wyższym niż spodziewane wpływy 
z działalności).

Propozycje druku 1927 wywołują zasad-
nicze wątpliwości co do ich konstytucyjności 
oraz zgodności z umowami międzynarodowy-
mi o ochronie inwestycji.

Ocena regulacji zawartych w druku sej-
mowym nr 1928.

Generalne zawieszenie egzekucji w przy-
padku przedsiębiorcy rozpoczynającego sądo-
wy proces „opcyjny” wywołuje wątpliwości co 
do konstytucyjności.

Brak opłat od roszczeń wymienionych  
w art. 3571 Kc. oraz w art. 3581 Kc. jest  
w sprawach   „opcyjnych” bezprzedmiotowy, 
gdyż wymienione artykuły nie są w zdecydo-
wanej większości przypadków podstawą po-
wództw.  

Propozycje zmian.
1. W sprawach z tytułu bezpodstawnego 

wzbogacenia przeciwko bankom powinno 
się przedłużyć termin dochodzenia roszczeń 
z 3 do 10 lat.

2. Ograniczyć należy nadawanie bankowych 
tytułów egzekucyjnych (na podstawie 
oświadczeń o poddaniu się egzekucji, skła-
danych w zwykłej formie pisemnej) do czyn-
ności wymienionych w art. 5  ust. 1 prawa 
bankowego, na które składają się:

a) przyjmowanie wkładów pieniężnych płat-
nych na żądanie lub z nadejściem oznaczo-
nego terminu oraz prowadzenie rachunków 
tych wkładów,

b) prowadzenie innych rachunków banko-
wych,

c) udzielanie kredytów,
d) udzielanie i potwierdzanie gwarancji ban-

kowych oraz otwieranie i potwierdzanie 
akredytyw,

e) emitowanie bankowych papierów warto-
ściowych,

f) przeprowadzanie bankowych rozliczeń pie-
niężnych,

g) wydawanie instrumentu pieniądza elektro-
nicznego,

h) wykonywanie innych czynności przewidzia-
nych wyłącznie dla banku w odrębnych 
ustawach.

Uchylić należy art. 485 § 3 Kpc., który przewi-

Opcje walutowe

Propozycje rozwiązań
W latach 2007-2008 wielu polskich przedsiębiorców skorzystało z 
oferowanych przez banki opcji walutowych. W założeniu miały one 
chronić przedsiębiorców przed skutkami wahań kursów walut. W 
praktyce dla wielu z nich okazały się być pułapką prowadzącą w naj-
lepszym wypadku do problemów finansowych uniemożliwiających 
prawidłowy rozwój przedsiębiorstw.
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duje natychmiastowe zajmowanie majątku na 
podstawie bankowych tytułów egzekucyjnych 
nawet bez oświadczenia o poddaniu się egze-
kucji.
3. Ograniczyć należy opłaty sądowe od środ-

ków ochrony przed bankowymi tytułami eg-
zekucyjnymi (bte), tj:

a) pozwów o ustalenie, że objęta bte należ-
ność nie istnieje (przed wszczęciem egze-
kucji),

b) pozwów przeciwegzekucyjnych w sprawach 
w których egzekucja na podstawie bte zo-
stała już wszczęta,

c) pozwów o zwrot nienależnych świadczeń 
spełnionych na podstawie bte.

4. Przedsiębiorcy w branżach niefinansowych 
powinni być wobec banków (i np. zakła-
dów ubezpieczeń, firm leasingowych) trak-
towani jak konsumenci (przykładem takiej 
regulacji jest art. 804 § 4 Kc co do przed-
siębiorcy – osoby fizycznej wobec zakładu 
ubezpieczeń). 

W związku z przedstawioną powyższą ar-
gumentacją mając na uwadze sytuację przed-
siębiorców generujących dochody państwa 
oraz tworzących miejsca pracy  prosimy o po-
parcie proponowanych zmian. Proponowane 
zmiany spowodowałyby:

- usunięcie przepisów najbardziej dyskryminu-
jących przedsiębiorców w sporach z ban-
kami, przepisów (ad. 1-3) nie mających 
odpowiedników w systemach prawnych 
innych krajów Unii Europejskiej,

- unowocześnienie polskiego prawa cywilnego 
(ad. 4), zgodnie z tendencjami występują-
cymi we wiodących systemach prawnych 
Europy, z których Polska wielokrotnie ko-
rzystała (Francja, Niemcy).

Tomasz Molski

Białoruś funkcjonuje jeszcze na zasadach 
gospodarki planowanej centralnie, 
państwo przechodzi jednak stopniowe 

przemiany, w miarę jak coraz więcej elemen-
tów wolnego rynku pojawia się w całym kraju. 
Głównym obszarem prywatnego biznesu są 
strefy gospodarcze funkcjonujące najczęściej 
przy oddziałach izb gospodarczych.

Jednym z takich oddziałów jest Izba  
w Homlu, z którą na co dzień współpracuje 

Misja gospodarcza

Odkrywamy rynki wschodnie
Białoruś stanowi niezwykłą mieszankę z jednej strony rządów autorytarnych, a z drugiej wzrostu gospo-
darczego o średniej wysokości 8% w latach 2000-2008, interesujących branż przemysłowych z tradycja-
mi sięgającymi czasów sowieckich, niskich kosztów zatrudnienia i położenia pomiędzy Rosją a Europą 
Zachodnią.

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa. Po-
przez ZIPH Konsul Białorusi w Polsce Rusłan 
Jesin wspólnie z Homelskim Oddziałem Bia-
łoruskiej Izby Przemysłowo-Handlowej za-
prosił lubuskich przedsiębiorców do udzia-
łu w Międzynarodowej wystawie „Wiosna  
w Homlu”, która odbędzie się w dniach 18-
21 maja 2010r. Dodatkowo w ramach tej 
wystawy, w dniu 20 maja w Homlu odbędzie 
się Forum Gospodarcze w pięciu sektorach 

tematycznych: „Turystyka, usługi, handel”, 
„Budownictwo i energetyka”, „Przemysł 
przetwórczy i rolnictwo”, „Handel zagranicz-
ny” i „Potencjał naukowy i innowacyjny”. 
Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa 
organizuje wyjazd na tę imprezę. Osoby za-
interesowane uczestnictwem w misji mogą 
kontaktować się z biurem Izby pod nume-
rem tel. (95) 739-03-11.

(TM)
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Światowa Organizacja Własności Inte-
lektualnej, definiuje własność intelek-
tualną jako wytwór umysłu. Pod tym 

pojęciem kryją się: wynalazki, utwory literac-
kie i artystyczne oraz symbole, nazwy, grafiki 
i wzory stosowane w handlu. Ponadto wła-
sność intelektualna dzieli się na dwie katego-
rie: własność przemysłową, która obejmuje 
wynalazki (patenty), znaki towarowe, wzory 
przemysłowe, oznaczenia graficzne oraz pra-
wa autorskie.

Jak pokazuje praktyka przedsiębiorcy na-
dal przywiązują zbyt małą wagę do ochrony 
własności intelektualnej. Jako główny powód 
należy chyba wymienić niewystarczającą 
wiedzę i świadomość odnośnie praktycznego 
wykorzystania danej ochrony w budowaniu 
strategii rozwojowej firmy. Często nie dostrze-
gają zagrożeń wynikających z braku ochrony  
i nie znają korzyści płynących z ochrony zna-
ków towarowych, wzorów przemysłowych czy 
uzyskanych patentów.

Głównym celem konferencji było więc 
uświadomienie i pokazanie przedsiębiorcom, 
jak ważne w tworzeniu przewagi konkuren-
cyjnej przedsiębiorstwa jest wykorzystanie  
i czerpanie korzyści z nowo tworzonej wła-

sności intelektualnej. Wzrost kultury innowa-
cyjności i konkurencyjności polskich przedsię-
biorstw jest możliwy m.in. przez popularyzację 
wśród przedsiębiorców, wiedzy na temat me-
tod, możliwości i korzyści wynikających z za-
rządzania własnością intelektualną. Podczas 
dwudniowych spotkań uczestnicy wysłuchali 
wykładów specjalistów z dziedziny zarządzania 
innowacjami, problematyki ochrony danych 
osobowych, prawa oraz energoelektroniki.

 Konferencję otworzył wykład Pana Hen-
ryka Kolki opisujący menadżera w świecie 
globalnej gospodarki. Jak przyznał autor jego 
intencją było uporządkowanie wiedzy o świe-
cie biznesu oraz o mechanizmach nim rządzą-
cych. Zwrócił również szczególną uwagę na te 
czynniki, które dzisiaj decydują o sukcesie biz-
nesowym. Skupił się również na zagadnieniu 
problematyki wywiadu gospodarczego, wska-
zując jego istotną rolę w rozwoju dzisiejszych 
przedsiębiorstw.

 Pan Tomasz Cygan natomiast podzielił się 
teoretyczną, a także praktyczną wiedzą na te-
mat ochrony własności intelektualnej w Polsce 
i na świecie.  Znajomość podstawowych zasad 
związanych z istotą własności intelektualnych 
jest o tyle ważna, jak przyznał wykładowca,  

Konferencja gospodarcza

Twoja firma a własność intelektualna

że kapitał intelektualny, innowacyjność na 
początku XXI wieku stanowią niezbędny wa-
runek konkurencyjności. Zależność ta przekła-
da się na zyski finansowe. Z kolei pan Gerard 
Kuźnik skupił się w swoim wykładzie na ochro-
nie własności niematerialnej w firmie oraz na 
istotnym zagadnieniu dotyczącym transferu 
technologicznego.

 Uczestnicy przyznali, że spotkania po-
szerzył ich wiedzę odnośnie metod i korzyści 
związanych z tworzeniem, pozyskiwaniem  
i obrotem własnością intelektualną.

Agnieszka Zabrzeska

Zainteresowani tematyką własności przemysłowych mogli w dniach 24-25 marca w Hotelu Gracja uczest-
niczyć w konferencji pt. „Zarządzanie własnością intelektualną”. Spotkanie zorganizowane przez Zachod-
nią Izbę Przemysłowo-Handlową było częścią ogólnopolskiego projektu realizowanego przez Krajową Izbę 
Gospodarczą.
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Mając na uwadze gospodarczy i spo-
łeczny rozwój województwa lu-
buskiego, a w tym jego przedsię-

biorców, jest to niewątpliwie kontrowersyjna 
decyzja. Zniesienie tej jakże ważnej instytucji 
państwowej z obszarów województwa lubu-
skiego pociągnęłoby za sobą niemałe konse-
kwencje. Działalność Izby Celnej w Rzepinie 
niewątpliwie przyczynia się do rozwoju gospo-
darczego naszego województwa. To właśnie 
bliskość jej siedziby wpływa m.in. na decyzje 
potencjalnych inwestorów odnośnie lokaliza-
cji swoich siedzib oraz lokowania kapitału.

Nieprzekonującymi zdają się być argu-
menty dotyczące nadwyżki zatrudnienia  
w Izbie Celnej oraz minimalnego obciążenia 
pracą w orzecznictwie. Zarzut dotyczący ob-

ciążenia pracą wydaje się być nieuzasadniony, 
gdyż jak podaje Biuletyn Statystyczny, w 2009 
roku lubuscy celnicy przyjęli ponad 122 tys. 
zgłoszeń celnych, a oddział w Szczecinie zale-
dwie 100 tys. Pod wątpliwość należy poddać 
również fakt rzekomej nadwyżki zatrudnienia. 
Jak podają oficjalne dane statystyczne, na te-
renie województwa lubuskiego pełni służbę 
ponad 600 funkcjonariuszy celnych i pracow-
ników, natomiast w Izbie Celnej w Szczecinie  
jest ich ponad 900.

Opierając się na danych zawartych  
w  Biuletynie Statystycznym Ministerstwa 
Finansów, można zauważyć, że począwszy 
od przystąpienia w 2004 roku Polski do Unii 
Europejskiej, lubuscy celnicy wykazali się 
wyjątkową skutecznością. Dzięki działaniom 

celników, do Budżetu Państwa zostało po-
branych i odprowadzonych aż 5 miliardów 
złotych. Nie mniejszą efektywnością popisali  
się w dziedzinie zwalczania szeroko pojętej 
przestępczości. To właśnie lubuscy celnicy 
udaremnili planowaną na ogromną skalę 
próbę nielegalnego wywozu 8 tys. pistole-
tów. Nieoceniona jest także praca w wykry-
walności nielegalnych narkotyków, papiero-
sów oraz paliwa.

W świetle przedstawionych wyżej faktów 
dotyczących funkcjonowania lubuskiej admi-
nistracji celnej, pojawiają się więc wątpliwo-
ści, co do rzeczywistych przyczyn planowanej 
likwidacji Izby Celnej w Rzepinie. Miejmy, że 
te planowane działania nie dojdą do skutku.

Agnieszka Zabrzeska

Likwidacja Izby Celnej w Rzepinie?
Z niepokojem w ostatnim czasie czytamy na oficjalnej stronie internetowej Mi-
nisterstwa Finansów komunikat, iż Szef Służby Celnej Pan Minister Jacek Kapica 
rozpoczął  prace zmierzające do likwidacji Izby Celnej w Rzepinie, celem włącze-
nia jej w struktury Izby Celnej w Szczecinie.

Organizatorem spotkania była Ko-
strzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa 
Ekonomiczna we współpracy z Za-

chodnią Izbą Przemysłowo-Handlową. Ce-
lem warsztatów było przedstawienie zmian  
w podatku VAT, które weszły w życie z dniem 
1 stycznia 2010r. Zostały one omówione  

z perspektywy pierwszego kwartału ich obo-
wiązywania, z uwzględnieniem bieżącej prak-
tyki organów podatkowych.

Nowelizacja ustawy o VAT, która we-
szła w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. była 
pierwszym (i najbardziej znaczącym) etapem 

implementacji do polskiego porządku praw-
nego tzw. Pakietu VAT 2010. Analogiczne 
zmiany zostały wprowadzone we wszystkich 
państwach Unii Europejskiej. 

Z perspektywy podmiotów prowadzą-
cych działalność gospodarczą najistotniejszą 
zmianą jest wprowadzenie nowej zasady 
ogólnej dla transgranicznego świadczenia 
usług, zgodnie z którą miejscem opodatko-
wania usług (w transakcjach pomiędzy podat-
nikami) jest miejsce, w którym siedzibę ma 
usługobiorca, a podmiotem zobowiązanym 
do rozliczenia podatku jest również usługo-
biorca (na zasadach importu usług). Od tej 
zasady występuje jednakże szereg wyjątków 
(m.in. dla usług związanych z nieruchomo-
ściami, restauracyjnych, cateringowych). 

 
Od 1 stycznia 2010 r. pojawiły się także 

nowe obowiązki sprawozdawcze dla podat-
ników świadczących usługi dla podmiotów  
z innych krajów UE (podlegających - zgod-
nie z zasadą ogólną - opodatkowaniu  

Z życia strefy

Prawo w praktyce
Zmiany w podatku VAT i wymiana doświadczeń na temat praktycz-
nego stosowania nowych przepisów w firmach były tematami szko-
lenia, które odbyło się 18 marca w Kostrzynie n/Odrą.
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w kraju siedziby usługobiorcy). Otóż podat-
nicy są zobowiązani uwzględniać takie usługi  
w Informacji Podsumowującej. Dodatkowo, 
zmienione zostały okresy, za które składa-
ne są Informacje Podsumowujące. Zasadą 
powszechną jest w chwili obecnej składa-
nie takich informacji za okresy miesięczne  
(z pewnymi wyjątkami). Co więcej, podat-
nicy składający Informacje Podsumowujące 
w tradycyjnej, papierowej formie, zobowią-
zani są do ich złożenia do 15. dnia miesią-
ca następnego (co w praktyce, stanowi dla 

wielu przedsiębiorców istotne utrudnienie 
administracyjne).

 
Kolejną kwestią, która uległa zmianie  

i sprawia wiele praktycznych trudności przed-
siębiorcom jest moment powstania obo-
wiązku podatkowego w przypadku importu 
usług (rozliczanych na podstawie ogólnej za-
sady miejsca opodatkowania usług). Zgodnie  
z zasadami obowiązującymi do końca 2009 
r., obowiązek podatkowy w imporcie usług 
powstawał na zasadach analogicznych do mo-

mentu przewidzianego dla danego typu usług 
świadczonych w kraju. W chwili obecnej, obo-
wiązek podatkowy w imporcie usług w więk-
szości przypadków powstaje z chwilą wyko-
nania usług (a zatem nieistotny jest moment 
wystawienia faktury przez usługodawcę). Im-
port usług ciągłych może być natomiast rozli-
czany z upływem każdego okresu, do którego 
odnoszą się rozliczenia lub płatności, jednak 
nie rzadziej niż raz na rok.

Tomasz Molski

- Czy można mówić o konkretnym punk-
cie zwrotnym w działalności Jazz Clubu „Pod 
Filarami?

- Z gorzowską kulturą jestem związany od 
około 30 lat. Przełom nastąpił niewątpliwie 
około 1992 roku. Klub wówczas został wy-
odrębniony z wcześniejszych struktur (Woje-
wódzkiego Domu Kultury) i powstały Filary. To 
był najważniejszy krok, jeśli idzie o płaszczy-
znę zarządzania i funkcjonowania klubu. Po 
wyodrębnieniu samodzielnej jednostki kultu-
ralnej mogłem w zupełnie nowy sposób kre-
ować rzeczywistość tej placówki: i artystyczną 
i finansową. Od tego momentu rozpoczęła się, 
jeśli mogę tak nazwać, moja przygoda z tutej-
szym biznesem, sponsorami.

- W oparciu o jakie fundusze działa Jazz 
Club pod Filarami?

- Stoimy na trzech nogach. Podstawą 
funkcjonowania jest niewątpliwie coroczna 
dotacja miejska.  Drugie źródło to wspomnia-
ne wsparcie pochodzące z biznesu, a trzecie – 
wpływy z biletów. Trzeba tę wyliczankę jednak 
trochę rozwinąć. Bez funduszy z Urzędu Mia-
sta, klub nie istniałby i należy to wyraźnie pod-
kreślić. Ale bez pomocy ze strony sponsorów 
nie byłoby takiego klubu. Na przestrzeni tych 
osiemnastu lat niezwykle miło wspominam 
współpracę z „globalnymi” firmami jak np. 
Nestle Polska czy EMPIK JAZZ oraz oczywiście 
naszymi, lokalnymi przedsiębiorcami.  

- Wydaje się, że od momentu powołania 
projektu Gorzów Jazz Celebrations, Filary 

wkroczyły w nową fazę funkcjonowania?
- Sytuacja była następująca: klub swoje 

miejsce ma, świetne nazwiska na koncie, ale 
chciałoby się zrobić coś więcej. Wpadłem więc 
na pomysł koncertów, nie bójmy się tych słów, 
światowych gwiazd kultury muzycznej. Jestem 
wszystkim bardzo wdzięczny, bo rzeczywiście 
przy tej okazji udało się po raz kolejny zakty-
wizować lokalny biznes. Począwszy od Hoteli: 
Mieszko i Qubus, aż do plejady znakomitych 
firm, których nazwy umieszczone są na plaka-
tach.

- Istnieją jakieś reguły współpracy spon-
soringowej pomiędzy Jazz Clubem pod Fila-
rami a przedsiębiorcami?

- Przyjąłem tylko jedną, wydaje mnie się, 
że uczciwą, zasadę. Ponieważ jesteśmy w ma-
łej zbiorowości, każda złotówka jest niezwykle 
cenna. Ludzie, którzy chcą swoimi pieniędzmi 
wesprzeć naszą działalność w zasadzie zasłu-
gują na miano mecenasów kultury. Oni widzą, 
że dzieje się coś fajnego i świadomie wspierają 
nasze działania, nie bacząc na to, czy sprzedaż 
ich produktów wzrośnie czy też nie. Dzięki 
takiej formie funkcjonowania możemy reali-
zować własne plany na wielu płaszczyznach:  
i tej edukacyjnej, związanej z „Mała akademią 
Jazzu”, i tej ściśle klubowej oraz tej w ramach 
Gorzów Jazz Celebrations. Więc nawet kiedy 
ktoś ma słabszy okres w swojej działalności, 
ja nie „zrzucam” go z afisza. Doceniam, że 
pieniądze są ofiarowane nam kosztem jakiś 
innych inwestycji, a w ten sposób mogę się 
jakoś odwdzięczyć.  

- Można jakoś sklasyfikować naszych lo-
kalnych „mecenasów kultury”?

- Moja ocena jest niezwykle pozytywna. 
Koszt jednego wydarzenia w ramach Gorzów 
Jazz Celebrations oscyluje w ramach 85-110 
tysięcy złotych. Miasto dotuje takie wydarze-
nie w granicach 40-50 tysięcy złotych. Łatwo 
więc sobie policzyć, ile pieniędzy trzeba uzbie-
rać, aby całość przedsięwzięcia zakończyła się 

sukcesem. Nie żyjemy w bogatym mieście, 
więc czasami towarzyszy nam stres, gdy upra-
wiamy tę „gimnastykę” finansową. Póki co, 
mamy w teatrze albo komplety, albo nadkom-
plety. Wierzę, że jeśli będzie nam dane funk-
cjonować w ramach nowej sali koncertowej, 
na 600 osób, to będzie podobne. Jak to zro-
bić? Mam na to ciekawe pomysły.

- Czuje się pan człowiekiem sukcesu?
- Odpowiem inaczej. Cieszę się, że udało 

się wywołać pozytywne napięcie społeczne, 
na które duża liczba osób zareagowała. Dalej 
mam jednak marzenia. Ciągle, gdy zapowia-
dam wielkie, muzyczne sławy towarzyszą mi 
ogromne emocje. Przecież to afera, że u nas, 
w Gorzowie Wielkopolskim, wystąpił Ravi Col-
trane, syn Johna Coltrane’a! Wierzę, że wspa-
niałe koncerty ciągle przed nami. A wszystkich 
przedsiębiorców zapraszam do współpracy.

- Dziękujemy za rozmowę.
 

 

Na styku biznesu i kultury

Przecież to afera!
Z  Bogusławem Dziekańskim, szefem Jazz Club „Pod Filarami”  
w Gorzowie Wielkopolskim, rozmawiają Jarosław Libelt  
i Tomasz Molski.
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Kico Polska Sp. z o.o.

Spółka zajmuje się  projektowaniem  
i wytwarzaniem komponentów do samocho-
dów osobowych, cieszących się uznaniem na 
rynku. Aktualna paleta produktów obejmuje: 
zawiasy, zamki, podzespoły mechatroniczne, 
napędy otwierające pokrywę bagażnika oraz 
elementy złączne do układów wydechowych, 
jak również systemy mocujące do zbiorników 
paliwa i inne precyzyjne części tłoczone, wy-
pełniają najbardziej wyśrubowane wymagania 
europejskiego przemysłu samochodowego.

Kontakt: 
KICO Polska Sp. z o.o. 

ul. Łużycka 50 
66-200 Świebodzin 

Tel. (68) 478 45 99, Fax. (68) 478 45 80
E-mail: Agata.Urbaniak@kico.de

Strona internetowa: www.kico.de

PPU-H „POM”
STRZELCE KRAJEŃSKIE -  Sp. z o.o. 

Firma powstała z przekształcenia działa-
jącego od 1945 roku Państwowego Ośrodka 
Maszynowego. Firma jako spółka z o.o. działa 
od 1991 roku. Przedsiębiorstwo zajmuje się 
działalnością produkcyjno-usługowo-handlo-
wą w branży metalowej. W jego asortymen-
cie można znaleźć takie produkty jak, np. 
konstrukcje stalowe i aluminiowe dla budow-
nictwa, rolnictwa i przemysłu maszynowego, 
kontenery stalowe i siatki stalowe. Około 
95% produkcji kierowana jest na eksport gł. 
do Niemiec, Holandii, Finlandii i Francji. Na 
chwilę obecną w Spółka zatrudnia 180 pra-
cowników.

Kontakt: 
PPU-H „POM” 

Strzelce Krajeńskie -  Sp. z o.o. 
ul. Wodociągowa 1

66-500 Strzelce Krajeńskie
tel. (095) 763-98-00, fax. (095) 763-98-02

e-mail: pom@pom.net.pl 
Strona internetowa: www.pom.net.pl

EXPETO Radosław Flügel

Przedsiębiorstwo EXPETO powstało  
w 2009 roku. Działalność firmy obejmuje 
doradztwo w zakresie aplikowania o środki 
finansowe, przede wszystkim z funduszy Unii 
Europejskiej. Firma zatrudnia specjalistów 
z wieloletnim doświadczeniem w zakresie 
przygotowania, realizacji i rozliczenia projek-
tów dofinansowanych z różnych programów 
pomocowych. Prowadzi również szkolenia 
zakresie efektywnego przygotowania wnio-
sków o dofinansowanie projektów Unii Eu-
ropejskiej.

Kontakt:
EXPETO Radosław Flügel
ul. Sulechowska 4a /707

65-119 Zielona Góra, tel. (68) 328 46 21
e-mail: expeto@expeto.pl

Strona internetowa: www.expeto.pl

Bank Zachodni 
WBK S. A.

Jak wiele firm, tak wiele różnych potrzeb 
i wymagań. Bank Zachodni WBK ceni indywi-
dualizm. Dlatego stworzył Centra Bankowo-
ści Biznesowej (CBB) ukierunkowane i sku-
pione na kompleksowej obsłudze firm. Ideą 
ich działania jest kompleksowa współpraca 
z przedsiębiorcą z segmentu średniego MŚP, 
obejmująca cały wachlarz produktów finan-
sowych. Wszystkie Centra są jednostkami  
w pełni relacyjnymi, oferującymi swoje 
usługi klientom biznesowym, których rocz-
ne obroty mieszczą się w przedziale od 30 
do 150 mln zł. 

Kontakt:
Bank Zachodni WBK S. A.

Centrum Bankowości Biznesowej,
Zespół w Zielonej Górze

ul. Bohaterów Westerplatte 23a
65-001 Zielona Góra
tel. (68) 324 05 91

e-mail: adriana.bielecka-matysiak@bzwbk.pl
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Obecnie istnieją zatem dwa rodzaje 
zdolności upadłościowej – gospo-
darcza i konsumencka. Gospodarcza 

zdolność upadłościowa przysługuje przede 
wszystkim przedsiębiorcom. Upadłość konsu-
mencka – osobom fizycznym nie prowadzą-
cym działalności gospodarczej. 

Inaczej niż przy upadłości gospodarczej 
wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenc-
kiej może zgłosić tylko dłużnik, a nie jego wie-
rzyciel. Upadłość konsumencka jest możliwa 
jednak jedynie wtedy, gdy niewypłacalność 
dłużnika powstała wskutek wyjątkowych  
i niezależnych od niego okoliczności, przy czym 
ustawodawca wyraźnie wykluczył możliwość 
ogłoszenia upadłości w przypadku, gdy dłuż-
nik zaciągnął zobowiązanie będąc niewypła-
calnym, albo do rozwiązania stosunku pracy 
dłużnika doszło z przyczyn leżących po stronie 
pracownika lub za jego zgodą. 

Upadłość konsumencka posiada wady  
i zalety. Zgłaszając wniosek o ogłoszenie upa-
dłości dłużnik powinien liczyć się z kosztami w 
postaci opłaty sądowej, wydatków ponoszo-
nych w toku postępowania i wynagrodzenia 

syndyka. Dłużnik straci również mieszkanie 
lub dom (oczywiście w sytuacji, gdy jest ich 
właścicielem). Z sumy uzyskanej z ich sprze-
daży wydziela się upadłemu kwotę odpowia-
dającą przeciętnemu czynszowi najmu lokalu 
mieszkalnego za okres dwunastu miesięcy. Co 
więcej, jeżeli dłużnik nie opuści swego domu 
lub mieszkania, sąd nie zakończy postępowa-
nia upadłościowego. 

Niezwykle istotnym etapem postępowa-
nia upadłościowego jest ustalenie przez sąd 
planu spłaty wierzycieli upadłego. W planie 
spłaty sąd określa, w jakim zakresie i w ja-
kim czasie – jednak nie dłuższym niż pięć lat 
- upadły jest obowiązany spłacać należności 
niezaspokojone na podstawie planu podzia-
łu oraz jaka część zobowiązań upadłego, po 
wykonaniu planu spłaty wierzycieli, zostanie 
umorzona.  W okresie wykonywania planu 
spłaty wierzycieli upadły nie może dokonywać 
czynności prawnych przekraczających granice 
zwykłego zarządu. Może zaciągać zobowiąza-
nia niezbędne dla utrzymania swojego i osób, 
w stosunku do których ciąży na nim ustawowy 
obowiązek dostarczania środków utrzyma-

Upadłość konsumencka
Porady prawne

W dniu 31 marca 2009 roku weszły w życie przepisy znowelizowanej 
ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, które umożliwiają ogło-
szenie upadłości osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospo-
darczej (tzw. upadłość konsumencka). 

nia, z wyjątkiem jednak zakupów na raty lub 
zakupów z odroczoną płatnością. Nadto upa-
dły jest obowiązany składać sądowi corocz-
nie sprawozdanie z wykonania planu spłaty 
wierzycieli za poprzedni rok kalendarzowy,  
w którym wykazuje osiągnięte przychody, 
spłacone kwoty oraz nabyte składniki mająt-
kowe o wartości przekraczającej dwukrotność 
minimalnego wynagrodzenia za pracę okre-
ślonego w odrębnych przepisach. Do sprawoz-
dania upadły zobowiązany jest dołączyć kopię 
rocznego zeznania podatkowego. 

W okresie wykonywania planu spłaty wie-
rzycieli sąd – w przypadku zaistnienia określo-
nych w ustawie przesłanek – może zmienić 
plan spłaty wierzycieli. Jeżeli zmiana planu bę-
dzie dotyczyć terminu spłaty, to jego przedłu-
żenie nie może przekroczyć łącznie dwóch lat. 

W przypadku niewykonywania przez upa-
dłego obowiązków ustalonych w planie spłaty 
wierzycieli sąd na wniosek wierzyciela uchyli 
plan spłaty wierzycieli oraz umorzy postępo-
wanie upadłościowe. Natomiast gdy upadły 
wykona obowiązki określone w planie spłaty 
sąd na wniosek upadłego orzeka o umorzeniu 
niezaspokojonych zobowiązań upadłego oraz 
o zakończeniu postępowania upadłościowe-
go. Umorzenie niezaspokojonych zobowiązań 
jest więc swoistą (w niektórych przypadkach 
bardzo hojną) nagrodą dla dłużnika za to, że 
poddał się postępowaniu upadłościowemu  
i wykonał obowiązki nałożone przez sąd w pla-
nie spłaty wierzycieli.    

  
Marek Górecki

adwokat i doradca podatkowy
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Prezes 
Jerzy Korolewicz 
tel. (95) 720-89-99 

Dyrektor Izby
Stanisław Owczarek 
tel. (95)-73-90-311
fax. (95)-73-90-310
kom. 602 771 656 
e-mail: s.owczarek@ziph.pl 

Sekretariat 
Katarzyna Słaboszewska
tel. (95)-73-90-311
fax. (95)-73-90-310
E-mail: sekretariat@ziph.pl  

Dział Marketingu
Tomasz Molski 
tel. (95) 73-90-312
fax. (95)-73-90-310
kom. 696-007-665
e-mail: t.molski@ziph.pl 

66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Nowa 5
NIP 599 286 26 34, Regon 211293154

Biuro czynne 
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Agnieszka Zabrzeska
tel. (95) 73-90-312
fax. (95)-73-90-310
e-mail: office@ziph.pl

Dział Finansowo-Kadrowy
Anna Nowak
tel. (95) 73-90-313
fax. (95)-73-90-310
e-mail: a.nowak@ziph.pl

Trzykondygnacyjny budynek przeszedł 
gruntowną metamorfozę. Kapitalny remont 
został wykonany przez firmę JPG z Rychnowa, 
i chociaż był długi i uciążliwy dla pracowników  
i klientów, to przeprowadzono go bez jedne-
go dnia przerwy w pracy banku. I Oddział GBS 
Banku w Szczecinie zajmuje parter budynku. 
Na dwóch pozostałych piętrach znajdują się 
pomieszczenia przeznaczone pod wynajem. 

GBS Bank wypływa na szerokie wody
Otwarcie oddziału w Szczecinie

26 marca 2010 odbyło się uroczyste otwarcie siedziby GBS Banku w Szczecinie. Choć I oddział  przy Alei 
Bohaterów Warszawy 31 działa od zeszłego roku to oficjalnie został otwarty dopiero teraz. Głównym 
powodem był stan techniczny budynku. Generalny remont obiektu trwał od czerwca 2009 i zakończył 
się w marcu tego roku. 

W otwarciu wzięli udział przedstawiciele 
Zarządu, członkowie Rady Nadzorczej, klienci 
banku oraz media. Honorowymi gośćmi byli 
założyciele i wieloletni pracownicy Banku 
Spółdzielczego w Szczecinie. Nie mogło też 
zabraknąć przedstawicieli lokalnego biznesu  
i władz największego zrzeszenia banków 
spółdzielczych w Polsce. Od zeszłego roku 
bowiem, Gospodarczy Bank Spółdzielczy jest 
członkiem Grupy BPS, która liczy prawie 350 
członków – banki spółdzielcze z całego kraju.

Po oficjalnej części przyszedł czas na 
przyjemności. GBS zaprosił swoich gości do 
Teatru Polskiego na przedpremierowy pokaz 
sztuki „Przyjazne Dusze”. Po spektaklu na 
wszystkich czekało doskonałe jedzenie, mu-
zyka na żywo i zaproszenie na wernisaż ce-
nionego fotografika Pawła Chary.

Witold Szczepkowski

Od lewej: Piotr Pokropek - Wiceprezes Zarządu Banku 
BPS S.A., Zbigniew Wielgosz - Prezes Zarządu GBS Bank, 
Olga Matkowska - Przewodnicząca Rady Nadzorczej 
GBS Bank, Andrzej Martuś - Wiceprezes PIG.

Oddział ZIPH w Zielonej Górze
ul. Mariacka 2, 65-908 Zielona 
Góra

Osoba zarządzająca placówką:
Wiceprezes ZIPH
Krzysztof Romankiewicz

Sekretariat
Anita Suchocka
Tel/Fax + (68) 324 14 70
e-mail: biurozgora@ziph.pl

Dział współpracy
Błażej Masłowski
Tel/Fax + (68) 324 14 70
e-mail: b.maslowski@ziph.pl
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Oferta specjalna dla członków Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej 
 

Pakiet  VIP 
 
 

Zakres ochrony 
Oferta 

dodatkowa 
Wypłata 

świadczenia 
Śmierć ubezpieczonego w wyniku  następstw nieszczęśliwego wypadku ( NNW)  190.000,00 
Śmierć ubezpieczonego w następstwie zawału lub udaru mózgu (zg.z OWU)  120.000,00 
Śmierć ubezpieczonego w następstwie  wypadku  komunikacyjnego   225.000,00 
Zryczałtowane koszty pogrzebu     50.000,00 
Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem  
z progresywnym systemem wypłat świadczeń: 
-za 100% trwałego uszczerbku 
- za 1%  uszczerbku  na zdrowiu = 1% x współczynnik progresji tj : 
1 % - 20 %    
21 % - 40%   
41%  - 60%   
61 % - 80 %   
81% - 90 % 
91% - 100%                                               
* Zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych, będących przedmiotami   
ortopedycznymi i środków pomocniczych 
* Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów 

  
 

150.000,00      
       

300,00 
       420,00 
       540,00 
       750,00 

     1.050,00 
     1.500,00 

do 9.000,00 

do 9.000,00 

Pobyt w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym  wypadkiem 
Pobyt w szpitalu spowodowany chorobą 
Pobyt w szpitalu spowodowany porodem 
Pobyt w szpitalu spowodowany wypadkiem komunikacyjnym –max 14 dni 
Pobyt na oddziale OIOM  - max 14 dni 
Pobyt w szpitalu uzdrowiskowym bezpośrednio po leczeniu szpitalnym  -  max 14 dni 

 200,00 
       200,00 
       200,00 
       300,00 
       300,00 
       100,00 

Poważne zachorowania : 
/nowotwór ,niewydolność nerek, leczenie chorób naczyń wieńcowych, przeszczep 
głównych organów, paraliż, choroba Creuzfelda –Jakoba ,zakażenie wirusem HIV, 
utrata wzroku, utrata kończyn, utrata mowy/ 

 

8.000,00 

Operacje będące  następstwem NW lub choroby (w zależności od trudności  
operacji). 
I    poziom operacji 
II   poziom operacji 
III   poziom operacji 
IV   poziom operacji 
V   poziom operacji 

 
 
 

 
 

6.000,00 
     4.200,00 
     3.000,00 
     1.200,00 
       600,00 

Ubezpieczenie kosztów leczenia i pomocy w podróży: 
 koszt leczenia, koszt transportu chorego za granicą, koszt transportu 

chorego do kraju ,koszt transportu zwłok do kraju , koszt zakupu trumny 
 koszt pomocy prawnej po wypadku samochodowym (pożyczka zwrotna) 
 koszt poręczenia  majątkowego – kaucji (pożyczka zwrotna) 
 koszt  podróży  osoby delegowanej  na zastępstwo ubezpieczonego  
 koszt podróży  i pobytu członka rodziny ubezpieczonego 

  
 do 15.000 €  

  
do 1.500 € 
do 3.000 € 
do 1.500 € 
do 1.500 €  

 

Ubezpieczenie assistance ubezpieczonego TAK Zgodnie z OWU 

 
SKŁADKA NA  JEDNĄ OSOBĘ MIESIĘCZNIE 

 

 
 
 

 
78,00 zł 

 
 
Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczenia może uzyskać u naszego eksperta:    
Zygmunt Faraś tel.:  502 157 058 



16 kwiecień 2010


